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ন�র: ৩৮.০১.০০০০.৪০০.০৮.০০১.২১.৮১ তািরখ: 
২৬ �সে��র ২০২১

১১ আি�ন ১৪২৮

অিফস আেদশ

�াথিমক িশ�া অিধদ�রাধীন িন�বিণ�ত �ধান িশ�েকর নােমর পােশ� বিণ�ত সমেয় �দশ �মণ ও অব�ােনর অনমুিতসহ
১৯৫৯ সােলর িনধ�ািরত ছু� িবিধমালার ৩(১)(iii) ধারার শত�  সােপে� অধ�গড় �বতেন বিহ: বাংলােদশ ছু� ম�রু করা
হেলা:
�. িশ�েকর

  নাম, পদবী ও �কানা
অনেুমািদত

  ছু�
�মেণর
  উে�শ�

�য �দশ �মণ
  করেবন

১ ২ ৩ ৪ ৫
১।জনাব সমীরন রায়,

�ধান িশ�ক, পলমা� সরকাির �াথিমক
িবদ�ালয়, ধম�পাশা, সুনামগ�

০৩/১০/২১ বা
 যা�ার তািরখ হেত ৩০ িদন

উ�ত িচিকৎসা ভারত

ক) ছু�েত যাবার পূেব� সংি�� �া�ােরর সহকারী উপেজলা/থানা িশ�া অিফসার এবং উপেজলা/
থানা িশ�া অিফসারেক অবিহত করেত হেব।
খ) বিণ�ত �ধান িশ�ক বাংলােদেশ �ত�াবত� েনর পর অনিতিবলে� সংি�� �া�ােরর সহকারী উপেজলা/থানা িশ�া
অিফসার এবং উপেজলা/থানা িশ�া অিফসােরর িনকট িরেপাট�  করেবন।
গ) উপেজলা/থানা িশ�া অিফসার িশ�েকর �যাগদােনর িবষেয় ছু� �শষ হওয়ার পর িদন যথাযথ কতৃ� প� এর মাধ�েম
মহাপিরচালক, �াথিমক িশ�া অিধদ�রেক অবিহত করেবন।
ঘ) িবেদশ গমন ও অব�ােনর জন� সরকােরর উপর �কান আিথ�ক দায়-দািয়� বত� ােব না।
ঙ) িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� কম��েল �যাগদান করেত ব�থ� হেল তার িব�ে� আইনানগু ব�ব�া �হণ করা হেব।
চ) ছু�কািলন সমেয়র �বতন ভাতািদ বাংলােদিশ ম�ুায় �াপ� হেবন।
ছ) অনেুমািদত বিহঃ বাংলােদশ ছু� পরবত� অননেুমািদত অনপুি�িতর জন� িতিন �কান �বতন-ভাতািদ �াপ� হেবন না।

২।      এ িবষেয় যথাযথ কতৃ� পে�র অনেুমাদন রেয়েছ।

২৬-৯-২০২১
নাসিরন সুলতানা
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১১ আি�ন ১৪২৮
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ন�র: ৩৮.০১.০০০০.৪০০.০৮.০০১.২১.৮১/১(১২) তািরখ: ১১ আি�ন ১৪২৮
২৬ �সে��র ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) ব�ব�া �হেণর জন� অনিুলিপ ��রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট�  অিধদ�র, ঢাকা
২) পিরচালক (আইএমিড), পিরচালক (আইএমিড), �াথিমক িশ�া অিধদ�র
৩) পিরচালক, হজরত শাহজালাল িবমান ব�র, �িম�েটালা, ঢাকা
৪) উপপিরচালক (চলিত দািয়�), িবভাগীয় উপপিরচালেকর কায�ালয়, �াথিমক িশ�া, িসেলট
৫) �জলা �াথিমক িশ�া অিফস, সুনামগ�
৬) �জলা িহসাবর�ণ কম�কত� া, সুনামগ�
৭) উপেজলা িহসাবর�ণ কম�কত� া, ধম�পাশা, সুনামগ�
৮) উপেজলা িহসাবর�ণ কম�কত� া, ধম�পাশা, সুনামগ�
৯) ইিমে�শন অিফসার, �লব�র (সকল), বাংলােদশ
১০) ঢাকা� ভারতীয় হাইকিমশন, ঢাকা
১১) জনাব সমীরন রায়, �ধান িশ�ক, পলমা� স�ািব, ধম�পাশা, সুনামগ�
১২) অিফস কিপ ।
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